
 
Behandelovereenkomst	  Logopedie	  Regio	  Deurne	  
	  
Geachte	  meneer/mevrouw,	  
	  
Om	  de	  logopediebehandeling	  succesvol	  te	  laten	  verlopen	  is	  het	  van	  belang	  om	  met	  elkaar	  een	  
behandelovereenkomst	  af	  te	  sluiten.	  	  
	  
Eerste	  afspraak	  
Tijdens	  deze	  eerste	  afspraak	  bespreekt	  de	  logopedist	  met	  u	  wat	  uw	  hulpvragen	  zijn	  en	  wat	  	  uw	  
verwachtingen	  van	  uw	  logopedist	  zijn.	  Wanneer	  deze	  hulpvraag	  duidelijk	  is	  wordt	  indien	  mogelijk/nodig	  
over	  gegaan	  tot	  logopedisch	  onderzoek.	  Vervolgens	  wordt	  met	  u	  een	  behandelplan	  met	  doelen	  
opgesteld	  voor	  de	  logopedie,	  waarmee	  we	  samen	  uw	  hulpvraag	  willen	  oplossen.	  	  
	  
Naast	  het	  opstellen	  van	  een	  behandelplan	  worden	  uw	  persoonsgegevens	  genoteerd.	  Hiervoor	  hebben	  
wij	  de	  volgende	  documenten	  nodig:	  
Verwijzing	  van	  (huis)arts	  
(Kopie	  van)	  ID-‐kaart	  of	  bijschrijving	  paspoort	  
Indien	  u	  deze	  bij	  de	  eerste	  afspraak	  niet	  bij	  de	  hand	  heeft,	  vragen	  wij	  u	  om	  deze	  de	  volgende	  afspraak	  
bij	  u	  te	  hebben.	  
	  
Tarief	  en	  vergoeding	  
Logopedie	  is	  opgenomen	  in	  het	  basispakket	  van	  elke	  zorgverzekeraar	  en	  wordt	  volledig	  en	  onbeperkt	  
vergoed.	  Wanneer	  u	  ouder	  bent	  als	  18	  jaar	  en	  uw	  eigen	  risico	  is	  nog	  niet	  volledig	  gebruikt	  wordt	  eerst	  
aanspraak	  gemaakt	  op	  uw	  eigen	  risico.	  De	  bedragen	  kunnen	  verschillen	  per	  zorgverzekeraar.	  De	  
behandelingen	  worden	  rechtstreeks	  bij	  uw	  zorgverzekeraar	  gedeclareerd.	  	  
	  
Bereikbaarheid	  
Wanneer	  een	  gemaakte	  afspraak	  niet	  door	  kan	  gaan	  dient	  u	  deze	  24	  uur	  van	  tevoren	  af	  te	  zeggen.	  U	  
kunt	  dit	  doen	  door	  te	  bellen	  of	  mailen	  naar	  uw	  behandelend	  logopedist.	  Indien	  nodig	  bellen	  of	  mailen	  
wij	  u	  terug.	  Wanneer	  afzegging	  niet	  gebeurd	  wordt	  75%	  van	  het	  te	  declareren	  bedrag	  in	  rekening	  
gebracht.	  	  
De	  therapeut	  is	  rechtstreeks	  bereikbaar	  via	  onderstaand	  telefoonnummer	  en	  mailadres.	  
	  
Rapportage	  
De	  resultaten	  van	  de	  logopedie	  behandeling	  worden	  gerapporteerd	  aan	  de	  verwijzer.	  De	  rapportage	  
wordt	  bij	  voorkeur	  in	  uw	  aanwezigheid	  gemaakt.	  	  
	  
Overleg	  
Indien	  nodig	  wordt	  er,	  met	  uw	  toestemming,	  overleg	  gepleegd	  met	  andere	  (para)medici	  om	  de	  
behandeling	  goed	  uit	  te	  kunnen	  voeren.	  Door	  het	  bijgevoegde	  document	  te	  tekenen	  geeft	  u	  
toestemming	  voor	  overleg	  met	  derden.	  	  	  
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